
  

  
سموه التقى سفراء الكويت في أسبانيا و:المحليه من قلب مفعم بالحب والوالء ولسان صادق الكلمات وصوت مرتفع من قلب شبه الجزيرة والخليج:ألولى

 

 

 نجاد يعلن اليوم عن حكومة متشددين 

 إيران تهدد بحرمان العالم

 من نفط الخليج إذا عوقبت

النيران تشتعل في مدرعة أميركية استهدفت بقنبلة
 قرب بغداد «الشيعية»في ضاحية الصدر

 
هددت إيران أمس بمنع تصدير النفط من        : الوكاالت -برلين   -طهران  

كل منطقة الخليج العربي اذا تعرضت لعقوبات دوليـة فيمـا طالــب                     
البرلمان االيراني الذي يهيمن عليه أنصار الرئيس المتشــدد محمـود                  
أحمدي نجاد بالغاء االتفاق النووي مع اوروبا بعد ساعات من تهديـد                     
الرئيس االميركي جورج بوش باسـتخدام القـوة ضــد الجمهوريــة                
االسالمية وهو ما رفضه المستشار االلماني غيرهارد شرويدر بشكــل                    

 .قاطع
وعشية إعالن متوقع لحكومة نجاد االولى والـتي يتوقــع ان تضــم                 
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مجموعة من الصقور المتشددين حذرت لجنة الطاقة في البرلمان من                  
أنها ربما تستخدم النفط كسالح سياسي في مواجهة العقوبات المحتمل                      

 .فرضها على الجمهورية االسالمية االيرانية بسبب برنامجها النووي
وقال شكر اهللا عطار زاده نائب رئيس اللجنة انه اذا فرضت عقوبــات                     

فإنـه يتعيــن حينئــذ      »على ايران بطريقة هددت بمصالحها الوطنية           
 .«استخدام النفط كأداة سياسية

واضاف انه اذا تضمنت العقوبات حظرا علــى الصــادرات النفطيــة               
اي مــن  , االيرانية فإن ايران لن تسمح بتصدير اي نفط من المنطقـة            

 .منطقة الخليج
وبينما لم يوضح ما اذا كان االجراء سيشمل منع دول الخليج العربية                    

يخلقــون أزمــة فــي    »من تصدير النفط قال النائب ان االوروبييــن           
 .«االقليم

ان البرلمـان      « إسـنا »ذكرت وكالة الطلبة االيرانية         , في غضون ذلك   
مــع دول     2003االيراني يرغب في الغاء االتفاق النووي المبرم عام           

الترويكا باالتحاد االوروبي والذي وافقت طهران بموجبه طواعية على          
 .وقف تخصيب اليورانيوم

يار ان                     وقال رئيس لجنة الطاقة في البرلمــان االيرانـي كمـال دانش
البرلمان يعد مشروع قانون يلغي االتفاق المبرم في طهران في اكتوبر                 

ويمكن الحكومة من استئناف انشطتها في محطة تخصيب                 2003عام  
 .اليورانيوم في ناتانز في وسط ايران

وبموجب بنود االتفاق التزمت ايران طواعية بوقف عمليـة تخصيــب               
اليورانيوم لحين التوصل لتسوية ديبلوماسية للنزاع الـدولي بشـأن                

 .برنامجها النووي
وحذر دانشيار من ان ايران ستلغي التزامها بمعاهدة حظـر االنتشـار            

« تهديـداتهم   »النووي اذا واصل االتحاد االوروبي والواليات المتحدة                   
ورغم ذلك ال يزال من غير الواضح ما اذا كان تهديد البرلمان بشــأن                  

 .النزاع النووي هو نفسه الموقف الرسمي للحكومة
رفض المستشار االلماني غيرهارد شرويدر التهديد باللجوء                , الى ذلك  

للقوة العسكرية ضد إيران بعد ساعات من قــول الــرئيس األميركـي                   
جورج بوش أنه قد يلجأ لها كوسيلة أخيرة للضغط على طهران مــن                

 . أجل التخلي عن برنامجها النووي
وقال شرويدر أحد أبرز المعارضين األوروبيين للحرب األميركية على                
العراق خالل تجمع انتخابي في مدينة هانوفر مسقط رأسه إن التهديد                    
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أنا قلق بشأن تطور األحداث هناك           "وأضاف  , باللجوء للقوة غير مقبول     
إن . ألن ال أحد يريد أن تمتلــك الزعامــة اإليرانيــة أسـلحة ذريــة              

هدف             وحــتى اآلن كنـا     . األوروبيين واألميركيين متحدون في هذا ال
 ." متحدين في الطريقة التي سنسعى بها لتحقيق ذلك

هذا الصباح قرأت أن الحلول العسكرية أصبحت مطروحة اآلن                 "وتابع  
أصدقائي األعـزاء فــي أوروبـا        .. وردي على هذا هو    . على المائدة 

وأميركا دعونا نتوصل إلى موقف تفاوضي قوي ولكن دعونــا نزيــل                
 ." لقد رأينا أنه ال يصلح. الخيار العسكري من على المائدة

ني المحـافظ محمـود                           على صعيد آخر يتوقع ان يعلن الرئيس االيرا
أحمدي نجاد اليوم عن حكومة يكون معظم اعضائها من المتشدديــن                  

 .بحسب اللوائح المتداولة حالياً
وقال نائب رئيس مجلس الشورى االيراني محمد رضا باهونار امـس                   

في ضوء ما لدي من معلومات فإن الرئيس احمدي نجاد يعتزم تقديم                  »
 .«الئحة وزرائه الى المجلس االحد

¯ وامام مجلس الشورى مهلة اسبوع لمنح الثقة لكل من األعضـاء ال                    
في الحكومة التي ستحمل تشكيلتهـا مؤشــرات واضـحة علـى                   21

صلة سياسـة                   السياسة التي سينتهجها النظام االيرانـي بشــأن موا
الحكومة السابقة او ابداء مزيد من التصلب وهو ما يخشاه الكثـيرون               
في وقت تتصاعد الضغوط الدولية على الجمهورية االسالمية بسبــب                 

 .نشاطاتها النووية
ومـازال امــام     , وستعلن الحكومة الجديدة من دون اي مراسم خاصة            

احمدي نجاد بضعة أيام اذ يلزمه الدستور بتقديم حكومته فـي فــترة                 
غير , اسبوعين بعد اداء اليمين الذي جرى في السادس من اغسطس                  

ان الترقب على اشده خصوصا وان الحكومة ال تتشكل على ما يبــدو                
بالبساطة المتوقعة بعد ان بات المحافظون يمسكون كليا بزمام السلطة                 

 .مع فوز احمدي نجاد غير المتوقع في االنتخابات الرئاسية
وجرت مفاوضات كثيفة وصدرت اعتراضـات شـديدة عـن مجلـس              

وما زاد من تعقيد مهمة       , الشورى حيث غالبية ساحقة من المحافظين        
النواب الذين تمت استشارتهم ان احمدي نجاد الذي اقسم على اعتماد                  

طرح عليهــم اسـماء  , الكفاءة كمعيار اول في تعيين اعضاء الحكومة     
 .معظمها مجهولة تماما

الذين ظهروا عند فوز احمدي       « كوادر البناء  »واثارت هيمنة مجموعة     
 .مشاعر استياء لدى الكثيرين 2003نجاد ببلدية طهران عام 

Page 3 of 5يومية التحرير-مستقلة-سياسية-السياسة اهللا/رئيس الجار أحمد

8/14/2005http://www.alseyassah.com/alseyassah/First_5.asp



وتحدثت الصحافة عن خالفات على حقائب سـتراتيجية مثـل النفـط                    
 .والخارجية والداخلية

وقد وعد احمدي نجاد الذي يدين بفوزه بصـورة خاصــة للطبقـات                      
في آن كذلك    « حكومة اعتدال  »و« حكومة من الشعب   »بتشكيل  , الفقيرة

تعهد الرئيس الجديد الذي كثيرا ما يستشهد بالمثل العليا الثورية بقيام                       
 .«مجتمع اسالمي نموذجي ومتطور وقوي»

من اجل الدفاع عـن        « المتشددين»ويبدو ان احمدي نجاد يعتمد على           
وهي اولويات حددها للحكومة عند          , االسالم والعدالة ومكافحة البطالة      

 .ادائه اليمين
وبحسب التشكيالت الحكومية المتداولة والـتي ال تتضمــن اي منهــا                 

فان المدير السابق لصحيفة كيهان المحافظة المتشـددة ســفر            , امرأة
هرندي هو المرجح لحقيبة الثقافة فيما يطرح النائب الســابق لوزيــر                 
االستخبارات بور محمدي والمسؤول السابق عــن مجلــس صــيانة                

محمد جهرومي للداخلية اما بالنسبة            ) هيئة محافظة متشددة   (الدستور  
لحقيبة االستخبارات فمن االسماء المتداولــة بــور محمــدي ايضــا               
والرئيس السابق للقضاء المتشدد محسني ايجائي فيما يطرح الجنرال                 
احمديان الضابط السابق في الحرس الثوري مثل احمدي نجاد لحقيبة                      

 .الدفاع
ومن االسماء المرجحة للخارجية شخصية شبه مجهولة هــي النائــب               

متقدما على رئيــس    , منوشهر متقي السفير السابق في اليابان وتركيا            
لجنة الخارجية في مجلس الشورى عالء الدين بروجردي والمنـدوب                

 .السابق الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي اكبر صالحي
من بينها رئيس    , كما ترد اسماء مجهولة ايضا لوزارة النفط الحساسة             

فضال عن اسماء فنيين معروفيــن        , بلدية طهران الحالي علي سعيدلو       
 .اكثر امثال محمد رضا نعمة زادة وعلي بهشتيان

فلــن يعينـا فــي     , اما المتشددان علي الريجاني وغالم حسين الهــام        
مناصب وزارية غير انه من المتوقع ان يوكل اليهما منصبان اساسيان            
هما سكرتير المجلس االعلى لالمن القومي المكلف الملـف النـووي                   

غير ان كلمة الفصل ستبقى للمرشد االعلى علي         , ومدير مكتب الرئيس   
 .خامنئي الذي يعتبر احمدي نجاد من اكبر الموالين له
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